نــشــرة صــحــفــيــة

 17يوليو 2016

أنت ال تتقاعد وحدك :أكثر من ثالثة أرباع األشخاص في مصر في الـ 40من عمرهم
يقومون بدعم آخرين ماليا
من المتوقع ان يقوم األشخاص العاملين في مصر باالدخار للتقاعد تسع أعوام أكثر بالمقارنة مع
المتقاعدين الحاليين
القاهرة ،مصر :نظرا للتقدم في السن وظروف االقتصاد الكلي المعقدة والعديد من األولويات المالية التي تؤثر علي ادخار
األفراد ،يتوقع ان يقوم األشخاص العاملين في مصر باالدخار لوقت اطول لتمويل حياتهم في التقاعد مقارنة بالمتقاعدين
الحاليين .يوضح تقرير بنك  ،HSBCأن يقضى المتقاعدين الحاليين في البالد  18عاما لالدخار لتقاعدهم ،في حين يقوم
األشخاص العاملين حاليا بادخار لمدة  27عاما ،مما يعني أنهم يقومون باالدخار لمدة  9أعوام أكثر.
ويشير هذا الى ان األشخاص في مصر يعتقدون أنهم سوف يضطرون لالدخار لفترة أطول من المعدل العالمي ،في حين
يتوقع ان يقوم األشخاص العاملين في جميع أنحاء العالم باالدخار لسبع أعوام أكثر من الذين سبقوهم للتقاعد.
جاءت تلك المعلومات ضمن تقرير بنك " HSBCأجيال ومسيرة حياة" وهو االحدث في سلسلة تقارير بنك إتش إس بي
سي "مستقبل التقاعد" ومتابعا لتقرير بدايات صحية جيدة والذي صدر في شهر مارس من هذا العام .يمثل التقرير وجهات
نظر أكثر من  18،000شخص في  17دولة ومنطقة .ويكشف تقرير مصر شعور األشخاص العاملين بمزيد من الضغوط
لالدخار للتقاعد بسبب بالتزاماتهم المالية لآلخرين أكثر من أي وقت مضى.
التحضير للتقدم في العمر
في مصر ووفقا للبحوث ،وجد انه أكثر من  ٪80من األشخاص في الـ 40من عمرهم يدعمون آخرين ماليا .تاريخيا ،كان يتم
ترك جزء كبير من مسؤولية الرعاية االجتماعية علي العائالت في مصر ،1مترتبا علي ذلك زيادة األعباء على األشخاص
العاملين.
ومع ذلك ،تشير المؤشرات ان علي األشخاص العاملين ومع تقدمهم في العمر انهم في حاجة إلي التركيز أكثر من أي وقت
سابق على اإلعداد لتقاعدهم .وتؤكد أحدث نشرات اإلحصاءات السكانية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة
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واإلحصاء زيادة نسبة كبار السن بـ  ٪7من مجموع السكان ،بالمقارنة مع  ٪5.8في عام  ،19962ومن المتوقع ارتفاع هذه
النسبة إلى  ٪8.9و  10.9في عام  2016و  20263على التوالي.
تمويل حلم التقاعد
كشف تقرير بنك  HSBCأن الكثير من األشخاص العاملين يعتقدون أنهم ال يدخرون لتقاعدهم بما فيه الكفاية .ويتمني أكثر
من واحد من كل ثالث أشخاص ( )٪38البدء في االدخار في وقت مبكر ،كما قال  ٪28أنهم يجب عليهم ادخار المزيد عن
طريق وضع جانبا حصة أكبر من الدخل.
كما ان تقليص الدعم الحكومي وزيادة اإلنفاق قد يكون عامال مساعدا في هذا ،حيث توقع ما يزيد قليال على الثلث ( )٪35من
األشخاص العاملين في مصر تمويل تقاعدهم من خالل معاش الدولة أو الضمان االجتماعي .كما وجد ان دخل الزوج يعد
أيضا خيارا محببا لألشخاص العاملين عند تقدمهم في العمر ،باإلضافة إلي خيارات أخرى متضمنا في ذلك اإلرث ()٪20
واستئجار العقارات ( )٪20وبرامج تقاعد رب العمل ( )٪20والمدخرات النقدية ( .)٪19ويدل هذا على اعتماد األشخاص
على اآلخرين في المقام األول لتمويل تقاعدهم.
و علق علي هذه النتائج ،مصطفى رمزي ،رئيس الخدمات المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في بنك إتش إس بي سي
مصر" :يدرك األشخاص أنهم يعيشون لفترة أطول وال يمكنهم االعتماد حصريا على الحلول التقليدية للتمويل تقاعدهم ،بما
في ذلك معاشات التقاعد الحكومية .وباألخص في مصر ،يدرك العاملين أنهم في حاجة لبدء االدخار للتقاعد في وقت مبكر
واالعتماد علي طرق بديلة .خطوات صغيرة اآلن يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في تمويل حياة مريحة في المستقبل".
عدم وجود مشورة مالية ذات مصداقية
ووجد ان عدم استعداد  ٪62من األشخاص العاملين قد يكون مرتبط بعدم تلقي مشورة أو معلومات علي حلول التقاعد .حيث
يلجأ ( )٪33من العاملين إلى األصدقاء والعائلة للحصول على المشورة والمعلومات للتقاعد ،بدال من اللجوء إلى المستشارين
المالين .ووفقا لبحث بنك  ،HSBCيحصل أقل من كل عشر أشخاص عاملين ( )٪9وفقط  ٪7من المتقاعدين ،علي مشورة
تقاعد من المختصين.
ويدل هذا على قيمه النصيحة من المختصين ،حيث قال اثنان من كل خمس اشخاص ( )٪46من الذين حصلوا على مشورة
للتقاعد انها ساعدتهم على تجنب األخطاء ،و ( )٪41علي زيادة ثقتهم ،و ( )٪35ساعدتهم على كسب أو توفير المزيد من
المال.
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خطوات عملية
حدد تقرير بنك  HSBCأربعة خطوات عملية والتي تمكن األشخاص العاملين من تحسين أوضاعهم المالية خالل فترة
التقاعد:
 .1النظر في جميع نفقات التقاعد الخاص بك
عند التخطيط للتقاعد ،التأكد من إدراج كل ما مصروفات التقاعد المتوقعة.
 .2البدء في االدخار للتقاعد مبكرا
البدء في التخطيط لالدخار للتقاعد مبكرا ،للمساعدة في بناء صندوق أكبر والسماح له في النمو لفترة أطول.
 .3التأكد من نصيحتك مهنية
أحرص علي الحصول على معلومات من مصادر متعددة ،ولكن عليك التأكد من حصولك علي نصيحة مهنية.
 .4كن مستعدا للتقلبات المالية
في حاله صعوبة االدخار للتقاعد ،تأكد من مراجعة كل أوضاعك المالية والبحث عن طرق بديلة لمساعدتك على االستمرار
في تقاعد مريح.
(انتهى/المزيد)

للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بـ:
زياد مراد
مدير التواصل واإلعالم
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
هاتف2529 1113 :
البريد اإللكترونيzeyad.mourad@hsbc.com :

روال نصير
مسئول التواصل واألعالم
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
هاتف2529 8387 :
البريد اإللكترونيrola.nosseir@hsbc.com :

مالحظات للمحررين:
بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
تأسس بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .في عام  1982تحت اسم بنك هونج كونج المصري ش.م.م ..وفي إبريل عام  2001تم
تغيير اسمه إلى بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .ترتبا على قيام مجموعة  HSBCبزيادة حصتها في رأسماله من  %40إلى
 .%94.5ويعتبر بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م .واحدا من أكبر البنوك متعددة الجنسيات العاملة في مصر ،وهو يقدم مجموعة
متكاملة من الخدمات المصرفية بما في ذلك الخدمات المالية من خالل شبكة تضم أكثر من  70فرعا ومنفذا في المدن الرئيسية بمصر.

(انتهى/الكل)

صدرت هذه النشرة الصحفية عن بنك إتش إس بي سي مصر ش.م.م.
 306كورنيش النيل المعادى ،القاهرة

This news release is issued by HSBC Bank Egypt S.A.E.
306 Corniche El Nil, Maadi, Cairo, Egypt

